
 

 

ΠΡΟΣΑΖ ΝΟΜΟΤ 

Αζήλα 22/05/2013 

 

Θέκα: «Καηάξγεζε ηωλ δηαηάμεωλ πεξί ηεο απνξξύζκηζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο» 

 

Σήμεπα, 22/5/2013, η ΚΟ ηος ΣΥΡΙΖΑ-ΕΚΜ καηέθεζε ππόηαζη νόμος για «ηην 

καηάπγηζη ηων διαηάξεων πεπί ηην αποππύθμιζη ηος δικαίος ηηρ καηαγγελίαρ ηηρ 

ζσέζηρ επγαζίαρ» με ηην οποία πποηείνεηαι η καηάπγηζη ηος μνημονιακού 

νομοθεηικού πλαιζίος πος θεζπίζηηκε ζηη σώπα μαρ από ηο 2010 μέσπι ζήμεπα, με 

ηο οποίο οι απολύζειρ επγαζομένων, είηε αηομικέρ είηε ομαδικέρ, έγιναν πολύ πιο 

εύκολερ και πολύ πιο θηηνέρ για ηιρ επισειπήζειρ, με αποηέλεζμα να ενθαππςνθεί η 

αςθαιπεζία ηοςρ και οι μαζικέρ απολύζειρ ηων επγαζομένων με ππόζσημα ηην 

οικονομική κπίζη, οδηγώνηαρ και εξ αςηού ηος λόγος ηην ανεπγία ζε ππωηοθανή 

επίπεδα. Ταςηόσπονα, με ηην παπούζα ππόηαζη νόμος πποηείνεηαι να εξομοιωθούν 

οι αποζημιώζειρ απόλςζηρ επγαηών με αςηέρ ηων ςπαλλήλων, πος είναι 

μεγαλύηεπερ, ζύμθωνα με ηη ζςνηαγμαηική απσή ηηρ ιζόηηηαρ. 

  

ΑΗΣΗΟΛΟΓΗΚΖ  ΔΚΘΔΖ 

Δπί ηεο αξρήο 

Α. Γενικέρ παπαηηπήζειρ 

Η λνκνζεηηθή δηεπθφιπλζε ησλ αηνκηθψλ θαη νκαδηθψλ απνιχζεσλ ζε πεξηβάιινλ 

βαζεηάο νηθνλνκηθήο χθεζεο θαη θξίζεο θαη ζηα πιαίζηα επηπιένλ ηεο γεληθφηεξεο 

απνξξχζκηζεο ηεο εξγαηηθήο λνκνζεζίαο, απνηειεί κηα πξάμε αθξαίαο ηαμηθήο 

εθδηθεηηθφηεηαο ζε βάξνο ηνπ θφζκνπ ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο ζηελ ρψξα καο. Οη 

εξγαδφκελνη, κεηαμχ άιισλ, ζηεξήζεθαλ ηα ηειεπηαία ηξία ρξφληα θαη ηνπ έζραηνπ 

κέηξνπ πξνζηαζίαο ηεο ζέζεο εξγαζίαο ηνπο -δειαδή ηεο βαζηθήο θαη ζπρλά 

κνλαδηθήο εηζνδεκαηηθήο πεγήο βηνπνξηζκνχ ηνπο- ην νπνίν θαλνληθά ζα έπξεπε λα 

ζσξαθίδεηαη θαη φρη λα θαηαξγείηαη ζε ζπλζήθεο ξαγδαίαο αχμεζεο ηεο αλεξγίαο. 



ηηο πεξηζζφηεξεο ρψξεο ηεο Επξψπεο νη επί ζεηξά εηψλ εξγαηηθνί αγψλεο θαη νη 

ζπλδηθαιηζηηθέο δηεθδηθήζεηο είραλ ζαλ απνηέιεζκα ε νηθεία λνκνζεζία θαη 

λνκνινγία λα έρνπλ εμπθάλεη έλα -επαξθέο ή ειιηπέο- δίρηπ πξνζηαζίαο ησλ 

εξγαδνκέλσλ ζηελ θαηεχζπλζε ηνπ πεξηνξηζκνχ ηνπ αληίζηνηρνπ εξγνδνηηθνχ 

δηθαηψκαηνο ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο. ηελ ειιεληθή πεξίπησζε ε 

απφιπζε είλαη γηα δεθαεηίεο πιήξσο απειεπζεξσκέλε, ελψ έπεηηα απφ ζπγθεθξηκέλεο 

πξφζθαηεο αληεξγαηηθέο παξεκβάζεηο ζηα πιαίζηα ησλ κλεκνλίσλ, ήδε απφ ην 

θαινθαίξη ηνπ 2010, έρεη πιένλ θαηαζηεί ζηελ θπξηνιεμία αζχδνηε. 

Εηδηθφηεξα, πξηλ ηελ πηνζέηεζε ησλ κλεκνλίσλ θαη ζε αληίζεζε κε φ,ηη ίζρπε θαη 

ηζρχεη αθφκε θαη ζήκεξα ζε πνιιέο άιιεο ρψξεο-κέιε ηεο Επξσπατθήο Έλσζεο ε 

απφιπζε ζηελ ειιεληθή πεξίπησζε: 

α) δχλαηαη λα πξαγκαηνπνηείηαη ρσξίο πξνεηδνπνίεζε θαη επαξθή αηηηνιφγεζε θαη 

επηπιένλ ρσξίο λα είλαη απαξαίηεηνο ν έγγξαθνο ηχπνο ηεο θαηαγγειίαο ηεο 

ζχκβαζεο εξγαζίαο, 

β) ζπλεπάγεηαη ζε θάζε πεξίπησζε ρακεινχ χςνπο απνδεκίσζε, ηδίσο γηα ηνπο 

έρνληεο κηθξή πξνυπεξεζία ή ηνπο εξγαηνηερλίηεο, κε απνηέιεζκα ε δπλαηφηεηα 

πξνκήλπζεο ηεο θαηαγγειίαο (πξνεηδνπνίεζεο απφιπζεο) λα απνηειεί δηαρξνληθά κηα 

εμαηξεηηθά ζπάληα επηινγή ηνπ εξγνδφηε, 

γ) πξαγκαηνπνηείηαη κε ηξφπν πνπ απνθιείεη νπνηαδήπνηε κέζα γηα ηελ πξνιεπηηθή 

θαη εμσδηθαζηηθή αληηκεηψπηζή ηεο, 

δ) ζεξαπεχεηαη απνθιεηζηηθά έπεηηα απφ δαπαλεξφ θαη καθξχ δηθαζηηθφ αγψλα 

ακθηβφινπ θαηάιεμεο θαη απνηειεζκαηηθφηεηαο ειιείςεη, ηδίσο, ζαθνχο λνκηθήο 

νξηνζέηεζεο αλαθνξηθά κε ηελ θαηαρξεζηηθή άζθεζε ηνπ ελ ιφγσ δηθαηψκαηνο απφ 

ηελ πιεπξά ηνπ εξγνδφηε. 

Οη λέεο δηαηάμεηο ζηα πιαίζηα αθελφο, ηνπ πξψηνπ κλεκνλίνπ θαη ηνπ αληηθνηλσληθνχ 

θαη αληηαζθαιηζηηθνχ λφκνπ 3863/2010 θαη αθεηέξνπ ζην ίδην ην θείκελν ηνπ ηξίηνπ 

κλεκνλίνπ (Νφκνο 4093/2012) εληζρχνπλ πεξαηηέξσ ηελ δπλαηφηεηα ηεο εξγνδνηηθήο 

πιεπξάο λα δηαθφπηεη αηθληδίσο θαη αλαηηηνιφγεηα ηελ ζρέζε εξγαζίαο. 

Πξψηνλ, απηφ επηηπγράλεηαη κέζα απφ ηελ ηερλεηή κείσζε ηνπ ρξφλνπ 

πξνεηδνπνίεζεο ηεο απφιπζεο, θαηά κέγηζην φξην αξρηθά ζηνπο έμη θαη ελ ζπλερεία 

ζηνπο ηέζζεξηο κήλεο κε απνηέιεζκα λα κεηψλεηαη έσο θαη 50% ην πνζφ ηεο λφκηκεο 

νθεηιφκελεο απνδεκίσζεο, θαζψο επίζεο κέζα απφ ηελ ζέζπηζε ηνπ αλψηαηνπ νξίνπ 

ησλ 12 κελψλ γηα ηνλ ππνινγηζκφ ηεο απνδεκίσζεο γηα ηνπο έρνληεο πξνυπεξεζία 

κέρξη 16 έηε. 

Επηπιένλ, γηα φζνπο απνιπζνχλ κεηά ηελ δεκνζίεπζε ηνπ ηξίηνπ κλεκνλίνπ (12 

Ννεκβξίνπ 2012) θαη ζπγθεληξψλνπλ πξνυπεξεζία ηνπιάρηζηνλ 17 εηψλ ην χςνο ηεο 

απνδεκίσζεο πεξηνξίδεηαη πεξαηηέξσ κε δχν ηξφπνπο: αθελφο, ιακβάλεηαη σο βάζε 

ππνινγηζκνχ ε πξνυπεξεζία ηνπ εξγαδφκελνπ θαηά ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζεο 

ηνπ λφκνπ θαη φρη θαηά ηελ εκεξνκελία απφιπζεο θαη αθεηέξνπ, ηίζεηαη πιαθφλ ζηνλ 

ππνινγηζκφ ησλ ηαθηηθψλ απνδνρψλ ηνπ ηειεπηαίνπ κήλα ζην χςνο ησλ 2.000 επξψ. 

    



Δεχηεξνλ, ζεζπίδεηαη ζχζηεκα ηκεκαηηθήο θαηαβνιήο ηνπ πνζνχ ηεο απνδεκίσζεο 

κε βάζε ηηο δηκεληαίεο δφζεηο θαη κε ζπλέπεηα ηελ αδπλακία ηνπ εξγαδφκελνπ λα 

αληεπεμέιζεη ζε πάγηεο θαη ιεμηπξφζεζκεο ππνρξεψζεηο ηνπ, ιακβαλνκέλνπ ππφςε 

θαη ηνπ πξνβιεπφκελνπ πνιχ ρακεινχ πνζνχ ηνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο. 

Σξίηνλ, απμάλεη ην φξην ησλ νκαδηθψλ απνιχζεσλ ζε κεληαία βάζε ζηα 6 άηνκα γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ απαζρνινχλ 20-150 εξγαδφκελνπο θαη ζε 5% θαη κέρξη 30 άηνκα 

γηα επηρεηξήζεηο άλσ ησλ 150 εξγαδνκέλσλ, παξέρνληαο έηζη ζηνλ εξγνδφηε ηελ 

δπλαηφηεηα λα κεηψζεη δξακαηηθά ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε ειάρηζην ρξνληθφ δηάζηεκα. 

Ωζηφζν, νη ζπγθεθξηκέλεο κλεκνληαθέο κεηαξξπζκίζεηο δελ είραλ ζαλ ζηφρν 

απνθιεηζηηθά ηελ κείσζε ηνπ θφζηνπο απφιπζεο. Οη εχθνιεο, γξήγνξεο θαη θηελέο 

απνιχζεηο, ηελ ζηηγκή πνπ ηα πξαγκαηηθά πνζνζηά αλεξγίαο εθηηλάζζνληαη ζην 30% 

θαη ην επίδνκα αλεξγίαο ζπξξηθλψλεηαη ζηα 360 επξψ, κεηαηξέπνληαη ζε κέζν 

εθβηαζκνχ γηα ηελ πεξαηηέξσ ζπξξίθλσζε ηνπ κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη γηα ηελ 

εληαηηθνπνίεζε ησλ ξπζκψλ εξγαζίαο. 

Μπξνζηά ζηνλ θφβν ηεο απφιπζεο ρσξίο αζθάιεηα δηθαίνπ ελ ηε απνπζία κάιηζηα 

ζεζκψλ θαη παξνρψλ ζηνηρεηψδνπο θνηλσληθήο πξνζηαζίαο ν εξγαδφκελνο είλαη 

ππνρξεσκέλνο λα «ζπλαηλεί» ζε επζεία κείσζε ησλ απνδνρψλ, ζηελ αθξαία 

ειαζηηθνπνίεζε ησλ εξγαζηαθψλ ηνπ ζρέζεσλ, αθφκε θαη ζηελ «νηθεηνζειή» 

παξαίηεζε απφ ηελ πξνζηαζία πνπ απνξξέεη απφ βαζηθέο δηαηάμεηο ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο. 

Εχθνιεο θαη θηελέο απνιχζεηο, ηδίσο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο κε κεγάιε πξνυπεξεζία, 

ζπλεπάγνληαη ελίζρπζε ηνπ κλεκνληαθνχ κεραληζκνχ αληηθαηάζηαζεο θαη 

αλαθχθισζεο ησλ θαλνληθά ή ηππηθά εξγαδφκελσλ απφ επέιηθηα απαζρνινχκελνπο 

κε φξνπο εξγαζηαθνχ κεζαίσλα. ε απηφ ζπλέβαιε, αζθαιψο, θαη ε νινθιεξσηηθή 

θαηάξγεζε ηνπ ζπιινγηθνχ εξγαηηθνχ δηθαίνπ (ζπιινγηθέο ζπκβάζεηο εξγαζίαο, 

ξφινο θαη αξκνδηφηεηεο ΟΜΕΔ θιπ.) πνπ ζηεξεί απφ ηνλ εξγαδφκελν ηελ πξνζδνθία 

φηη κπνξεί λα ακείβεηαη κε κηζζνχο αλψηεξνπο ησλ απνδνρψλ-θηινδψξεκα ησλ 586 ή 

511 επξψ κεηθηά, φπσο θαηάληεζαλ ηα νηθεία ειάρηζηα φξηα κεηά ηελ πξφζθαηε 

επζεία λνκνζεηηθή παξέκβαζε ζηελ Εζληθή Γεληθή πιινγηθή χκβαζε Εξγαζίαο 

θαη κέρξη ηελ επηθείκελε λέα κείσζε ηνπο κεηά ηελ 1ε Απξηιίνπ 2013. 

Ο ΤΡΘΖΑ–ΕΚΜ πηζηφο ζηελ πξνεθινγηθή ηνπ δέζκεπζε γηα θαηάξγεζε ησλ 

αληεξγαηηθψλ ξπζκίζεσλ πνπ πηνζεηνχληαη ζε εθαξκνγή ηνπ κλεκνλίνπ θαηαζέηεη 

ηελ παξνχζα πξφηαζε λφκνπ κε ηελ νπνία εηζεγείηαη ηελ θαηάξγεζε ησλ ζρεηηθψλ 

δηαηάμεσλ απνξξχζκηζεο ηνπ δηθαίνπ ηεο θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο θαη ησλ 

απνιχζεσλ. 

Επηπιένλ, αθξηβψο επεηδή ε αληηζπληαγκαηηθή δπζκελήο δηαθξηηηθή κεηαρείξηζε ζε 

βάξνο ησλ εξγαηνηερληηψλ, ζε ζρέζε κε ηα ηζρχνληα ζηελ πεξίπησζε ησλ ππαιιήισλ 

δελ κπνξεί λα γίλεηαη απνδεθηή ζηελ ζεκεξηλή ζπγθπξία ηεο πξσηνθαλνχο χθεζεο 

θαη ηεο καδηθήο αλεξγίαο, κε ηελ παξνχζα πξφηαζε λφκνπ πξνηείλεηαη ε εμίζσζε ησλ 

φξσλ πξφζβαζεο ζηελ πξνζηαζία απφ ηελ απφιπζε γηα φινπο ηνπο εξγαδφκελνπο 

αλεμαξηήησο εηδηθνχ θαζεζηψηνο απαζρφιεζεο ή άιιεο ηδηφηεηαο. 

Σέινο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε θαηάξγεζε ησλ δηαηάμεσλ πνπ εμαπιαζηάδνπλ ηελ 

λφκηκε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ απφ ηνπο δχν ζηνπο δψδεθα κήλεο, νη 



νπνίεο ζεζπίζζεθαλ κε πξνθαλή ζηφρν ηελ θαηαζηξαηήγεζε ηνπ δηθαίνπ ηεο 

θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εξγαζίαο κέζα απφ ηελ ζέζπηζε ηεο δπλαηφηεηαο πινπνίεζεο 

ελφο γεληθεπκέλνπ ηδηφκνξθνπ κνληέινπ ζπκβάζεσλ εξγαζίαο νξηζκέλνπ ρξφλνπ 

δσδεθάκελεο δηάξθεηαο. 

Με ηελ ζπγθεθξηκέλε κλεκνληαθή δηάηαμε φιεο νη ζπκβάζεηο ανξίζηνπ ρξφλνπ 

ζεσξνχληαη αδηαθξίησο απφ ηνλ λφκν σο δνθηκαζηηθέο πεξίνδνη γηα ηνπο πξψηνπο 

δψδεθα κήλεο ηζρχνο ηνπο, έηζη ψζηε θαηά ηελ ιήμε ηεο ζρεηηθήο πεξηφδνπ ε ζρέζε 

εξγαζίαο κπνξεί λα νινθιεξσζεί ρσξίο ηελ θαηαβνιή θακίαο απνιχησο απνδεκίσζεο 

ζηνλ απνιπκέλν. Η ζέζπηζε ηεο δπλαηφηεηαο αλαθχθισζεο επηζθαιψο εξγαδνκέλσλ 

ρσξίο θφζηνο, αληιψληαο επέιηθην εξγαηηθφ δπλακηθφ απφ ηελ δεμακελή ησλ 

εθαηνκκπξίσλ αλέξγσλ, ζπληζηά κηα πξσηνθαλή θαη αλαίζρπληε επίζεζε ζηνπο 

κηζζσηνχο πνπ αληηκεησπίδνπλ – φζν πνηέ άιινηε ζηελ πξφζθαηε ηζηνξία ηεο ρψξαο 

–  απεηιεηηθφ ην θάζκα ηεο καθξνρξφληαο αλεξγίαο, ηεο θηψρεηαο θαη ηεο 

εμαζιίσζεο. 

Β. Σκοπόρ ηηρ παπούζαρ ππόηαζηρ νόμος 

Η ζπγθεθξηκέλε πξφηαζε λφκνπ ηνπ ΤΡΘΖΑ ΕΚΜ εληάζζεηαη ζηελ δέζκεπζε ηνπ 

θφκκαηνο γηα θαη’ αξρήλ θαηάξγεζε φισλ ησλ παξάλνκσλ αληεξγαηηθψλ θαη αληη-

αζθαιηζηηθψλ λφκσλ πνπ πηνζεηήζεθαλ ζηελ επνρή ησλ κλεκνλίσλ, νη νπνίνη έρνπλ 

κεηαηξέςεη ηελ αγνξά εξγαζίαο ζε παξάδεηζν εξγνδνηηθήο απζαηξεζίαο θαη ηνπο 

ρψξνπο εξγαζίαο ζε ζχγρξνλα θάηεξγα. 

Κξίλεηαη απαξαίηεηε ε επαλαθνξά εθείλσλ ησλ λνκηθψλ δηαζθαιίζεσλ πνπ αθελφο, 

ζα απνδεκηψλνπλ πξαγκαηηθά ηνλ απνιπκέλν γηα ηελ απψιεηα ηεο ζέζεο εξγαζίαο 

ηνπ επηηξέπνληάο ηνπ ηαπηφρξνλα λα επηβηψζεη ζε έλα δπζκελέο νηθνλνκηθφ θαη 

θνηλσληθφ πεξηβάιινλ θαη αθεηέξνπ, ζα ιεηηνπξγνχλ σο ελδεδεηγκέλα αληηθίλεηξα 

πξνθεηκέλνπ ε εξγνδνηηθή πιεπξά λα θαηαθεχγεη ζε απηήλ ηελ ιχζε απνθιεηζηηθά 

ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ θξίλεηαη αδχλαηε ε εμαθνινχζεζε ηεο εξγαζηαθήο ζρέζεο γηα 

ιφγνπο νηθνλνκηθνχο ή ζρεηηθνχο κε ην πξφζσπν ηνπ εξγαδφκελνπ. 

Εηδηθφηεξα, ε θαηάξγεζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δηαηάμεσλ ησλ Νφκσλ 3863/2010 

3899/2010 θαη 4093/2012 πνπ αθνξνχλ ζηελ θαηαγγειία ηεο ζρέζεο εξγαζίαο 

θξίλεηαη απαξαίηεηε θαη ζπλάκα θαηεπείγνπζαο ζεκαζίαο ιφγσ ησλ αλεμέιεγθησλ 

δηαζηάζεσλ πνπ έρεη ιάβεη ε αλεξγία, νη αδηθαηνιφγεηεο θαη εθδηθεηηθέο πνιιέο 

θνξέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ θαη ε επξεία δηάδνζε ηεο απζαίξεηεο επηβνιήο 

επέιηθησλ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ εξγαζίαο κε απνθιεηζηηθφ ζθνπφ ηελ κείσζε ηνπ 

κηζζνινγηθνχ θφζηνπο θαη ηελ απνθπγή εθαξκνγήο βαζηθψλ θαλφλσλ ηεο εξγαηηθήο 

λνκνζεζίαο.  

Ωζηφζν, ε επάλνδνο ζηα ηζρχνληα ζηελ εξγαηηθή λνκνζεζία θαηά ηελ πξν κλεκνλίσλ 

πεξίνδν ζε θακία πεξίπησζε δελ απνηειεί ηθαλνπνηεηηθή εμέιημε γηα ηνλ ΤΡΘΖΑ–

ΕΚΜ, ν νπνίνο κε ζπλέπεηα αληηκάρεηαη ηελ βάξβαξε λενθηιειεχζεξε απνξξχζκηζε 

ηεο αγνξάο εξγαζίαο ησλ πξνεγνχκελσλ δεθαεηηψλ. Έλα δίθαην ζχζηεκα πξνζηαζίαο 

ησλ εξγαδνκέλσλ απφ ηηο απνιχζεηο βαζηζκέλν ζηελ αξρή ηεο κε θάζε κέζν 

απνηξνπήο ηεο απψιεηαο ηεο ζέζεο απαζρφιεζεο θαη ηεο ελίζρπζεο ηεο θνηλσληθήο 

πξνζηαζίαο ηεο αλεξγίαο εμαθνινπζεί λα απνηειεί έλαλ βαζηθφ πνιηηηθφ ζηφρν γηα 

ηνλ ΤΡΘΖΑ–ΕΚΜ. 



Μάιηζηα, εθηφο απφ απηφ θαζεαπηφ ην δίθαην ηεο απφιπζεο θαη ηνπ ππνινγηζκνχ ηνπ 

χςνπο ηεο απνδεκίσζεο πξνθχπηνπλ ζήκεξα κηα ζεηξά απφ δεηήκαηα πνπ 

ζρεηίδνληαη θαη’ άκεζν ή θαη’ έκκεζν ηξφπν κε ηελ θαηαγγειία ηεο ζχκβαζεο 

εξγαζίαο θαη αθνξνχλ ελδεηθηηθά: 

α) ζηελ ηθαλνπνίεζε θαη ζηελ δηαζθάιηζε ησλ εξγαηηθψλ αμηψζεσλ ησλ απνιπκέλσλ 

ζε πεξίπησζε πηψρεπζεο ηεο επηρείξεζεο, 

β) ζηελ θαηαρξεζηηθφηεηα ηεο άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο απφιπζεο γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο γηα επηρεηξήζεηο πνπ εκθαλίδνπλ θέξδε, είηε απηά είλαη 

ινγηζηηθά θαηαγεγξακκέλα, είηε φρη, 

γ) ζηελ ππνθαηάζηαζε θαη απηήο αθφκε ηεο ίδηαο ηεο απφιπζεο απφ άιιεο επαρζείο 

επέιηθηεο κνξθέο απαζρφιεζεο, φπσο ηδίσο απφ ηελ εθ πεξηηξνπήο εξγαζία κηαο ή 

δχν εκεξψλ ηελ εβδνκάδα πνπ ζπλεπάγεηαη ζπρλά ακνηβέο κηθξφηεξεο αθφκε θαη ηνπ 

πξνβιεπφκελνπ επηδφκαηνο αλεξγίαο, 

δ) ζηε δφιηα κε θαηαβνιή δεδνπιεπκέλσλ γηα πνιχ κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα γηα 

επηρεηξήζεηο πνπ δελ πξνζδνθνχλ ζε αλαζηξνθή ή βειηίσζε ηνπ θχθινπ εξγαζηψλ 

ηνπο θνθ. 

Γηα φινπο απηνχο ηνπο ιφγνπο ν ΤΡΘΖΑ–ΕΚΜ, ζηα πιαίζηα δηεθδίθεζεο ελφο λένπ 

αλζξψπηλνπ κνληέινπ εξγαζηαθψλ ζρέζεσλ, ζα ζπλερίζεη ηε λνκνζεηηθή παξέκβαζή 

ηνπ κε λέεο νινθιεξσκέλεο πξνηάζεηο λφκνπ ζε δηπιή θαηεχζπλζε θαη κε ζηφρν: 

αθελφο, ηελ θαηάξγεζε φισλ ησλ αληεξγαηηθψλ θαη αληηαζθαιηζηηθψλ ξπζκίζεσλ 

ζηα πιαίζηα εθαξκνγήο ησλ κλεκνλίσλ θαη ησλ αληηζπληαγκαηηθψλ λνκνζεηεκάησλ 

πνπ ηα ζηνηρεηνζεηνχλ θαη αθεηέξνπ, ηελ δηακφξθσζε ελφο λένπ ππνδείγκαηνο 

πιήξνπο, ζηαζεξήο θαη αμηνπξεπνχο απαζρφιεζεο, ζηελ βάζε θνηλψλ αμφλσλ θαη 

πξνγξακκαηηθψλ ζπγθιίζεσλ κε ηνλ θφζκν ηεο κηζζσηήο εξγαζίαο θαη ηηο 

νξγαλψζεηο εθπξνζψπεζήο ηνπ, κέζα απφ δηαδηθαζίεο απζεληηθνχ, δεκνθξαηηθνχ θαη 

αλφζεπηνπ  δηαιφγνπ κε φιεο ηηο θνηλσληθέο θαη παξαγσγηθέο δπλάκεηο ηνπ ηφπνπ. 

                                                 

  

Δπί ηωλ άξζξωλ 

Με ην άξζξν 1 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 74 

ηνπ Νφκνπ 3863/2010 θαζψο θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΘΑ.12 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ 

Νφκνπ 4093/2012, νη νπνίεο αθνξνχλ, ηφζν ζηελ κείσζε ηνπ ρξφλνπ πξνεηδνπνίεζεο 

θαη ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο απφιπζεο, φζν θαη ζηελ αχμεζε ησλ νξίσλ γηα ηηο 

νκαδηθέο απνιχζεηο εξγαδνκέλσλ. 

Με ην άξζξν 2 εμηζψλεηαη ην θαζεζηψο ππνινγηζκνχ ηνπ χςνπο ηεο απνδεκίσζεο 

ησλ ππαιιήισλ θαη ησλ εξγαηνηερληηψλ. 

Με ην άξζξν 3 θαηαξγνχληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 

3899/2010 θαη ε αλψηαηε λφκηκε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ 

επαλαθαζνξίδεηαη ζηνπο δχν κήλεο. 



Με ην άξζξν 4 νξίδεηαη φηη ε ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ δεκνζίεπζή ηνπ 

ζηελ Εθεκεξίδα ηεο Κπβέξλεζεο, εθηφο αλ αιιηψο νξίδεηαη ζε επηκέξνπο δηαηάμεηο 

ηνπ. 

  

Πξόηαζε Νόκνπ 

 γηα ηελ «Καηάπγηζη ηων διαηάξεων πεπί ηηρ αποππύθμιζηρ ηος δικαίος ηηρ 

καηαγγελίαρ ηηρ ζσέζηρ επγαζίαρ» 

Άξζξν 1ν 

Απνδεκηώζεηο εξγαδνκέλωλ ζε πεξίπηωζε θαηαγγειίαο ηεο ζρέζεο εμεξηεκέλεο 

εξγαζίαο 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 1 έσο 3 ηνπ άξζξνπ 74 ηνπ Νφκνπ 3863/2010 θαζψο 

θαη ηεο ππνπαξαγξάθνπ ΘΑ.12 ηνπ Κεθαιαίνπ Θ ηνπ Νφκνπ 4093/2012 θαηαξγνχληαη. 

Γηα ηελ απφιπζε εξγαδνκέλσλ, ηελ απνδεκίσζε απφιπζεο θαη ηα φξηα ησλ νκαδηθψλ 

απνιχζεσλ ηζρχνπλ νη ζρεηηθέο δηαηάμεηο ησλ λφκσλ 2112/1920 (ΦΕΚ 67 Α΄), 

3198/1955 (ΦΕΚ 98 Α΄) θαη 1387/1983 (ΦΕΚ 110 Α΄) σο ίζρπαλ έσο 14 Θνπιίνπ 

2010. 

 Άξζξν 2ν 

Ίζε κεηαρείξηζε κεηαμύ εξγαδνκέλωλ 

ην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ ππάγνληαη φινη αλεμαηξέησο νη 

κηζζσηνί. Απφ ηεο δεκνζίεπζεο ηνπ παξφληνο παχνπλ λα ηζρχνπλ νη δηαθνξνπνηήζεηο 

ζηηο απνδεκηψζεηο απφιπζεο κε θξηηήξην ηελ ηδηφηεηα ησλ εξγαηνηερληηψλ, νη νπνίεο 

εμηζψλνληαη πιήξσο κε ηα ηζρχνληα γηα ηνπο ππαιιήινπο, φπσο ηζρχνπλ θαη’ 

εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ πξνεγνχκελνπ άξζξνπ.  

Άξζξν 3ν 

Γνθηκαζηηθή πεξίνδνο 

Οη δηαηάμεηο ησλ παξαγξάθσλ 5α θαη 5β ηνπ Νφκνπ 3899/2010 θαηαξγνχληαη. Η 

αλψηαηε λφκηκε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζηηθήο πεξηφδνπ νξίδεηαη ζηνπο δχν κήλεο. 

Άξζξν 4ν 

Έλαξμε ηζρύνο 

Η ηζρχο ηνπ λφκνπ απηνχ αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία ηεο δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ 

Εθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. 

  

Αζήλα, 22 Μαΐνπ 2013 
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